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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιά ς  

Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 270/2022 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  9 6 η  

 
ΘΕΜΑ 5ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεως στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή της Τράπεζας της 

Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal» 
 

Την 29η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 96η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της Ρ.Α.Λ. 
επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, στον Πειραιά και μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από πρόσκληση 
του Προέδρου της Απόστολου Γ. Παπαποστόλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν 
απόφαση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Παπαποστόλου Απόστολος Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος (μέσω τηλ/ψης) Αντιπρόεδρος 

3. Μπίτας Δημήτριος (μέσω τηλ/ψης) Εισηγητής 

4. Βελουδογιάννη Ελένη  Μέλος 

5. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων (μέσω τηλ/ψης) Μέλος 

7. Πολέμης Διονύσιος (μέσω τηλ/ψης) Μέλος 
 
 

  

ΑΠΩΝ ΜΕΛΟΣ:  

Κουφός Παναγιώτης Εισηγητής 

 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η  Χριστίνα Κόρμπου του Γεωργίου, υπαλλήλος ΙΔΑΧ του Δήμου Νίκαιας 
– Αγ. Ι. Ρέντη, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας Διοικητικών με βαθμό Α’, η οποία υπηρετεί στη 
Γραμματεία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με απόσπαση δυνάμει της υπ’ αρ. 118/2022 (ΡΑΛ 
241/25.02.2022) Απόφασης του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. 

 

 

Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα και αναπτύσσει την εισήγησή του και 
αναφέρει ένα σύντομο ιστορικό αναφορικά με τους χρήστες μέσω «ΔΙΑΣ Portal». 
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Έπειτα προτάθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής η παροχή έγκρισης και η χορήγηση 
εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο κ. Παπαποστόλου Απόστολο όπως προβεί σε κάθε ενέργεια με 
αντικείμενο την παροχή δικαιώματος πρόσβασης. με αναφορά σε ρόλους και επίπεδα, Μελών και 
υπαλλήλων της Αρχής στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ 
Portal» για την, μέσω αυτής, κίνηση του Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης, τον οποίο διατηρεί 
η Αρχή στην Τράπεζα της Ελλάδος για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της. 

Επίσης, ζητήθηκε η χορήγηση εξουσιοδότησης με αντικείμενο τη διαγραφή ορισμένων χρηστών 
και την παροχή δικαιώματος πρόσβασης νέων χρηστών της Αρχής στην Ειδική Διαδικτυακή 
Εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal, η χορήγηση εξουσιοδότησης για την 
εκτέλεση τραπεζικών εντολών σε έγχαρτη μορφή αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση όπου η 
Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος «ΔΙΑΣ Portal» βρίσκεται εκτός 
λειτουργίας και, τέλος, η χορήγηση εξουσιοδότησης για αποστολή της Απόφαση του Δ. Σ. στην 
Τράπεζα της Ελλάδος  με τα απαραίτητα έγγραφα 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος ανέπτυξε συνοπτικά την Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
τα τεθέντα σε αυτήν, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη την Εισήγηση.  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Ο Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94), ιδίως αρ. 115 και 
125, όπως ισχύουν. 

2. Ο Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 143), άρ. 69Α, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4549/2018 (Α' 105) και τροποποιήθηκε με τον ν. 
4638/2019 (Α' 181) και ν. 4764/2020 (Α' 256), 

3. Ο Α.Ν. 1611/1950 «Περί καταθέσεων Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Ταμείων» (ΦΕΚ Α’ 304).  

4. Ο Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 38), άρ. 15 παρ. 11 όπως ισχύει, μετά την αντικατάστασή του 
δυνάμει του αρ. 81 του ν. 4549/2018 (Α' 105). 

5. Το Π.Δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» , (ΦΕΚ 28 Α’ /24.02.2016), όπως ισχύει, 

6. Η υπό στοιχεία οικ. 2/82198/ΔΛΔ/24-12-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών «Μεταφορά λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης υπό τον Ενιαίο Λογαριασμό 
Θησαυροφυλακίου στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Β' 2866). 

7. Η απόφαση οικ. 2/ 66965 /ΔΛΔ/2017 Υπ. Οικονομικών. 

8. Η υπ’ αριθμ. οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, 

ΑΔΑ: 6ΖΘΡ46Μ445-ΤΦΞ



3 
 

των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 
4270/2014, όπως ισχύει.» (ΦΕΚ Β' 604/15.02.2021), ιδίως άρθρο 1 παρ. 3. 

9.  Η Εσωτερική Διαδικασία της Τράπεζας της Ελλάδας 202/02/17.05.2018. 

10. Οι σχετικές αποφάσεις για το άνοιγμα λογαριασμού και μεταφορών διαθεσίμων της Αρχής, 
ήτοι : α) Την υπ’ αρ. 78/2018 απόφαση της Αρχής με θέμα «Άνοιγμα λογαριασμού/-ών 
ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, αναρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 
6ΓΗ846Μ445-ΠΡΙ), β) Την υπ’ αρ. 145/2020 απόφαση της Αρχής με θέμα «Μεταφορά 
Διαθεσίμων της Αρχής στην Τράπεζα της Ελλάδος»,αναρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 
9ΚΚΔ46Μ445-ΙΗ4), γ) Την υπ’ αρ. 221/2021 απόφαση της Αρχής με θέμα «Μεταφορά 
Διαθεσίμων της Αρχής στην Τράπεζα της Ελλάδος», απόσπασμα της οποίας αναρτήθηκε στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΤΚΘ46Μ445-ΟΚΣ), για την αποφυγή δημοσιονομικών κινδύνων, δ) Την υπ’ 
αρ. 246/2021 απόφαση της Αρχής με θέμα «Μεταφορά Διαθεσίμων της Αρχής στην Τράπεζα 
της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων», απόσπασμα της οποίας αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(ΑΔΑ: Ω2Δ446Μ445-ΙΥΥ), για την αποφυγή δημοσιονομικών κινδύνων, και ε) Την υπ’ αρ. 
251/2021 απόφαση της Αρχής με θέμα «Εξουσιοδότηση Αντιπροέδρου για τη κίνηση 
λογαριασμών με εντολές, ενημέρωση κίνησης και υπολοίπου λογαριασμού τηρουμένου στην 
Τράπεζα της Ελλάδας», απόσπασμα της οποίας αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ2ΔΩ46Μ445-
ΦΓΣ), για την αποφυγή δημοσιονομικών κινδύνων. 

11. Η υπ’ αρ. 2173/2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της 
Προϊστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων οικονομικού έτους 2022» (ΦΕΚ Β’ 6489/31.12.2021). 

12. Η υπ’ αριθμ. 268/2022 απόφαση της 95ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Αρχής της 30ης Μαρτίου 
2022 με αντικείμενο την Πρώτη αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2022, αναρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 
ΡΠΑ646Μ445-ΗΕΑ), 

13. Η υπ’ αριθμ. 253/2021 Απόφαση της 91ης Συνεδρίασης του Δ. Σ. της Αρχής της 24ης Νοεμβρίου 
2021, με θέμα «Ανάθεση Καθηκόντων Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 5707 Β’/09.12.2021). 

14. Η υπ’ αριθμ. 263/2022 Απόφαση της 94ης Συνεδρίασης του Δ. Σ. της Αρχής της 28ης 
Φεβρουαρίου 2022 με θέμα «ανάθεση καθηκόντων ταμειακού υπολόγου», ανηρτηθείσα στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 9ΝΜ946Μ445-88Π). 

15. Η υπ’ αριθμ. 264/2022 Απόφαση της 94ης Συνεδρίασης του Δ. Σ. της Αρχής της 28ης 
Φεβρουαρίου 2022 με θέμα «Εξουσιοδότηση Προέδρου, ως νόμιμου εκπροσώπου, για την 
κίνηση του Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης της Αρχής στην τράπεζα της Ελλάδας», 
ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 9Κ7346Μ445-2ΩΥ). 

16. Η υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με 
θέμα: «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών μελών και 
δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
299/19.06.2017). 

17. Η υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με 
θέμα: «Ορισμός μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 
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18. Η υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με 
θέμα: «Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
319/27.04.2020). 

19. Η υπ’ αρ. 1366/05.08.2021 επιστολή παραίτησης του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. με έναρξη της ισχύος 
την 14η Σεπτεμβρίου 2021, όπως έγινε αποδεκτή με την υπ’ αρ. 72415/4.10.2021 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 860/08.10.2021).  

20. Η υπ’ αριθμ. 1000.0/6799/2022 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με 
θέμα: «Ορισμός Προέδρου και ενός (1) μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
70/07.02.2022). 

21. Η υπ’ αρ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. 1871/08.11.2021 με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/105529/7532/08.11.2021 
Κοινή Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας & Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Απόσπαση της […], υπαλλήλου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, στην Ελληνική 
∆ιαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων (Ε.∆.Ε.Υ. Α. Ε.)». 

22. Η υπ’ αρ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. 394/31.03.2022 με αρ. πρωτ. 30664/31.03.2022 Κοινή Απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων & του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων «Απόσπαση του […], υπαλλήλου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων στον Οργανισμό 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (Ο.Α.Ε.Δ. ΚΠΑ2) […] 
λόγω συνυπηρέτησης με τη σύζυγο του». 

23. Η ανάγκη εξασφάλισης πρόσβασης στους λογαριασμούς όψεως και λογαριασμούς ταμειακής 
διαχείρισης που τηρεί η Αρχή σε πιστωτικά ιδρύματα. 

24. Η ανάγκη εξασφάλισης πρόσβασης στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή με τη  χρήση της 
διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε. για την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά 
κεφαλαίων από το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης της Αρχής στην Τράπεζα της Ελλάδος 
προς λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρεί η Αρχή σε πιστωτικά ιδρύματα ή προς 
λογαριασμούς τρίτων. 

25. Το γεγονός ότι η Ρ.Α.Λ. έχει ενταχθεί στο μητρώο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

26. Το γεγονός ότι η Ρ.Α.Λ. έχει δικούς της πόρους και δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
με αποτέλεσμα να μην έχει επίπτωση στα δημοσιονομικά στοιχεία του Κράτους. 

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 125, «3. Τα έσοδα της Ρ.Α.Λ. εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό 
της και κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Ρ.Α.Λ., 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της (π.δ. 19/2016, Α` 28). Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν 
εισήγησης της Ρ.Α.Λ., καθορίζονται τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης των πιο πάνω 
χρηματικών ποσών». 

Επομένως, για την διαχείριση των διαθεσίμων της, και την πίστωσή τους σε τραπεζικό λογαριασμό 
σε πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, αρμόδια είναι η Αρχή. 
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3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

Η Ρ.Α.Λ. δυνάμει των ανωτέρω αποφάσεων του Δ.Σ., έχει προβεί στο άνοιγμα τραπεζικού 
λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου έχει μεταφέρει τα ταμειακά της διαθέσιμα σε 
τακτική ετήσια βάση, και όποτε απαιτηθεί, αν υπερβεί το λόγο διαθεσίμων που δύναται να τηρεί 
σε πιστωτικό ίδρυμα εκτός της Τράπεζας Ελλάδος (βλ. σχετικές αποφάσεις του Δ. Σ. της Αρχής με 
αριθμό 78/2018, 145/2020, 221/2021, 246/2021 και 251/2021). 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 της υπ’ αρ. 2/45619/ΔΛΤΠ/2021 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών, προβλέπεται ότι: «3. Για το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης, 
υποβάλλονται από τους Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

(α) Απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα ή της οικείας Οικονομικής 
Επιτροπής Ο.Τ.Α., ή ελλείψει αυτών, του ανώτερου Διοικητικά Οργάνου που εποπτεύει τον Φορέα, 
με απόφαση για:  

- το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και  

- τον ορισμό των εξουσιοδοτημένων οργάνων ή προσώπων για την κίνηση του λογαριασμού.  

(β) Έγγραφα νομιμοποίησης των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Φορέα.  

(γ) Φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων των νόμιμων εκπροσώπων του Φορέα.  

(δ) Δείγματα υπογραφών των νόμιμων εκπροσώπων του Φορέα.  

(ε) Διαβιβαστικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους του Φορέα, το οποίο 
απευθύνεται προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Το έγγραφο αίτημα μπορεί να υποβάλλεται και μέσω 
Υποκαταστήματος, Πρακτορείου ή Θυρίδας του δικτύου της Τράπεζας της Ελλάδος συνοδευόμενο 
με τα ανωτέρω έγγραφα, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης εκ 
μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος. Για την διευκόλυνση των Φορέων, αναρτάται στην ιστοσελίδα 
της Τράπεζας της Ελλάδος επικαιροποιημένος κατάλογος με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
(https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/foreis-genikhs-kyvernhshs)». 

Δεδομένου του διορισμού του νέου Προέδρου της Αρχής, κ. Απόστολου Παπαποστόλου, προκύπτει 
ότι τα δηλωθέντα στην Τράπεζα της Ελλάδος, στοιχεία εκπροσώπου της Αρχής χρήζουν 
επικαιροποίησης. Συγκεκριμένα πρέπει να γίνει διαγραφή του Αντιπροέδρου και αντικατάστασή 
του από τον Πρόεδρο. Επομένως, με απόφαση του Δ.Σ. της Αρχής θα πρέπει να οριστεί ο κ. 
Πρόεδρος ως νομιμοποιούμενος εκπρόσωπος της Αρχής για τις συναλλαγές της.  

Τέλος, ο Πρόεδρος θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί για την αποστολή του υπό στοιχείο (ε) 
«Διαβιβαστικού εγγράφου υπογεγραμμένου από τους νόμιμους εκπροσώπους του Φορέα, το 
οποίο απευθύνεται προς την Τράπεζα της Ελλάδος». 

Αναφορικά με την πρόσβαση της Αρχής στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή της Τράπεζας της 
Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal» για τη, μέσω αυτής, κίνηση του Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης 
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, η Αρχή θα πρέπει να υποβάλει προς την Τράπεζα της 
Ελλάδος το ακόλουθο τυποποιημένο έντυπο το οποία και σας επισυνάπτεται: 

- Έντυπο «Σύνδεσης Φορέα στο ΔΙΑΣ PORTAL» με τους χρήστες που ασκούν τα αντίστοιχα 
δικαιώματα πρόσβασης που περιγράφονται στο έντυπο «Σύνδεσης Φορέα στο ΔΙΑΣ PORTAL».  

https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/foreis-genikhs-kyvernhshs
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Τα ανωτέρω έγγραφα, που αφορούν στην πρόσβαση στην ειδική εφαρμογή, υποβάλλονται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου, στο Τμήμα Δημοσίων Οργανισμών ή στο 
Υποκατάστημα/Πρακτορείο/Θυρίδα της Τράπεζας της Ελλάδος της περιοχής στην οποία έχει την 
έδρα του ο Φορέας, σε πρωτότυπη μορφή, υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα, 
μαζί με τη σχετική απόφαση του Δ. Σ. του Φορέα. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α) την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο ώστε ως νόμιμος εκπρόσωπος της Αρχής να 
προβεί στη  διαγραφή του […] της Αρχής, […], από το ρόλο του νόμιμου εκπροσώπου της Αρχής. 

β) την παροχή εξουσιοδότησης  προς τον Πρόεδρο με αναφορά σε ρόλους και επίπεδα πρόσβασης 
για αποκλειστική πρόσβαση στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω 
«ΔΙΑΣ Portal», η οποία θα πραγματοποιείται μέσω του e-mail […] σε ρόλο Viewer, Editor, Approver, 
ApproverG, Admin. Με την άνωθεν εξουσιοδότηση θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση κάθε 
κίνησης των λογαριασμών που τηρεί η Αρχή στην Τράπεζα της Ελλάδος όπως εκτέλεση τραπεζικών 
εντολών και ενημέρωση κίνησης και υπολοίπου λογαριασμών για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών της Αρχής.  

γ) την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο για την εκτέλεση τραπεζικών εντολών σε έγχαρτη 
μορφή αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση όπου η Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή της Τράπεζας 
της Ελλάδος «ΔΙΑΣ Portal» βρίσκεται εκτός λειτουργίας και απαιτείται η εκτέλεση τραπεζικών 
εντολών σε λογαριασμούς τρίτων άμεσα. Με την άνωθεν εξουσιοδότηση θα είναι δυνατή η 
εκτέλεση κάθε κίνησης των λογαριασμών που τηρεί η Αρχή στην Τράπεζα της Ελλάδος με έγχαρτες 
εντολές, ενημέρωση κίνησης και υπολοίπου λογαριασμών για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών της Αρχής.  

δ) την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο ώστε ως νόμιμος εκπρόσωπος της Αρχής να 
προβεί στη διαγραφή των κάτωθι χρηστών από την Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή της Τράπεζας 
της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal»,  

• […] ([…]) 

• […] ([…])  

• […] ([…])  

ε) την παροχή εξουσιοδότησης στους κάτωθι χρήστες με αναφορά σε ρόλους και επίπεδα 
πρόσβασης για αποκλειστική πρόσβαση στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή της Τράπεζας της 
Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal»,  

• […], υπάλληλος του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης ([…]) σε ρόλο Viewer, Editor, 
Approver, Admin 

• […], υπάλληλος του Τμήματος Ανάλυσης και Οικονομικής Τεκμηρίωσης ([…]) σε ρόλο 
Viewer, Editor, Admin 
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οπότε η τελική δομή, η οποία αναφέρεται και στο νέο Έντυπο Σύνδεσης Φορέα στο ΔΙΑΣ Portal με 
τους αντίστοιχους ρόλους, διαμορφώνεται συνολικά ως εξής: 

• […], Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της Αρχής - […], σε ρόλο Viewer, Editor, Approver, 
ApproverG και Admin 

• […], υπάλληλος του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης - […], σε ρόλο Viewer, Editor, 
Approver, Admin 

• […], υπάλληλος του Τμήματος Ανάλυσης και Οικονομικής Τεκμηρίωσης - […], σε ρόλο 
Viewer, Editor, Admin 

στ) Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο για αποστολή της Απόφασης του Δ.Σ. στην 
Τράπεζα της Ελλάδος με τα απαραίτητα έγγραφα. 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ 

 
 

  Απόστολος Γ. Παπαποστόλου 
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